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LICITAÇÃO - MODALIDADE CONVITE 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2016 

CARTA CONVITE Nº 006/2016 

 

1. EMPRESA CONVIDADA: 

      RAZÃO SOCIAL:   

      CNPJ/MF: 

      ENDEREÇO: 

 

Ou  

Carimbo da Empresa  

 

 

 

 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO: 

O objeto desta licitação é a Aquisição de Peças e Mão de Obra para Conserto de Retroescavadeira 

Randon RK 406B, filtros e óleo para Retroescavadeira JCB 3C, Carregador W20E e Patrola 

Caterpillar 120K, da frota Municipal de Município de Novo Xingu-RS, conforme descrito do Anexo 

I, do presente edital. 

 

3. DATA DA ABERTURA: 09/03/2016 ÁS 14 HORAS 

 

 

Responsável pelo Recebimento:     

Data do Recebimento ____/_____/_____    

Nome: 

CPF ou RG:   

 

______________________________ 

                      Assinatura 

 

 

 



 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2016 

CARTA CONVITE Nº 006/2016 

 

 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA 

CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA, FILTROS E 

ÓLEO PARA RETROESCAVADEIRA, PATROLA E 

CARREGADOR DA FROTA MUNICIPAL DO 

MUNICÍPIO DE NOVO XINGU – RS. 

 

 

1. PREÂMBULO 

1.1. O Município de Novo Xingu – RS, por intermédio de seu prefeito municipal em exercício Sr. 

IVAN CARLOS MARTINELLI, torna pública a licitação acima identificada, que tem como objeto o 

descrito no anexo I, para execução pelo regime de empreitada por preços por item, e que se processará 

na modalidade Carta Convite, com o critério de julgamento do tipo menor preço GLOBAL, nos 

termos deste edital e de seus anexos, e em conformidade com as disposições da lei nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

1.2. A comissão permanente de licitações receberá os documentos de habilitação e propostas 

financeiras dos interessados em participar da presente licitação até às 14 horas do dia 09 de Março  

de 2016, na sala de reunião da prefeitura municipal de Novo Xingu RS, sito Av. Emílio Knaak, 1160, 

após o horário acima indicado, dar-se-á por encerrado o recebimento dos envelopes contendo os 

documentos de habilitação e propostas financeiras. No mesmo dia e local, às 9 horas, dar-se-á início à 

sessão pública da Carta Convite. 

1.3. As cópias do edital e de seus anexos poderão ser obtidas no endereço supracitado, telefone (54) 

3617.8051, através do e-mail: compras@novoxingu.rs.gov.br ou no site: www.novoxingu.rs.gov.br. 

1.4. Impugnações ao edital e recursos, caso interpostos, deverão ser apresentados por escrito, junto ao 

protocolo-geral do município, sito na Av. Emilio Knaak, 1160, e dirigidos a comissão permanente de 

licitações. Não serão aceitos se remetida via fax, correio ou e-mail. 

1.4.1. Pedidos de esclarecimentos devem ser dirigidos a comissão permanente de licitações, por 

escrito, via protocolo-geral do município ou fax, telefone (54) 3617.8051.  

1.5. Expediente externo: Setor de Compras e Licitações: de segunda à sexta-feira, das 8 horas às 11 

horas e 30 minutos e das 13 horas e 30 minutos às 17 horas, exceto feriados; Protocolo-Geral do 

Município: de segunda à sexta-feira, das 8 horas às 11 horas e 30 minutos e das 13 horas e 30 minutos 

às 17 horas, exceto feriados. Eventuais alterações de horário do expediente externo serão publicadas 

no mural de Publicações no primeiro andar da Prefeitura Municipal, cabendo às licitantes realizar o 

acompanhamento. 

1.6. Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II - Modelo de Proposta; 

Anexo III – Modelo de Termo de Credenciamento; 

Anexo IV - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, de que não está 

temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Administração e 

de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

Anexo V - Modelo de Declaração de Cumprimento do art. 27, inc. V, da Lei n° 8.666/93; 

Anexo VI – Modelo de Termo de desistência. 

Anexo VII - Minuta de contrato. 

mailto:compras@novoxingu.rs.gov.br


2. OBJETO 

2.1 O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando à Aquisição de Peças e Mão de 

Obra para Conserto de Retroescavadeira Randon RK 406B, Filtros e óleos para Retroescavadeira 

JCB 3C, Carregador W20E e Patrola Caterpillar 120K,  da frota Municipal de Município de Novo 

Xingu-RS, conforme itens descritos no anexo I – Termo de Referência do presente edital. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

- Poderão participar desta licitação todos os interessados, pessoas jurídicas que atenderem as 

exigências deste edital e exercerem atividade compatível com o objeto solicitado. 

- Serão consideradas aptas a participar da presente Carta Convite, as empresas que estiverem 

devidamente cadastradas no Setor de Licitações. 

- Se a empresa enviar representante que não seja sócio-gerente ou diretor far-se-á necessário 

credenciamento, com menção expressa de conferência de amplos poderes, inclusive para o 

recebimento de intimação para desistência de recursos. A não apresentação do credenciamento não 

implica a inabilitação do licitante, mas o impede de manifestar-se, nas sessões, contra as decisões 

tomadas pela Comissão Permanente de Licitações. 

3.1 DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

3.1.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei Complementar 

123/2006 e 147/2014, e devido à necessidade de identificação pela Comissão Permanente de 

Licitações, deverão comprovar o enquadramento como "ME" ou "EPP". 

3.1.2 O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) 

somente será procedido pela Comissão Permanente de Licitações, se o interessado comprovar tal 

situação jurídica. 

3.1.3 A não comprovação de enquadramento da empresa como "ME" ou "EPP", significa renúncia 

expressa e consciente, desobrigando a Comissão Permanente de Licitações, dos benefícios da Lei 

Complementar 123/2006 e 147/2014, aplicáveis ao presente certame. 

3.1.4 A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais 

que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

3.2 SERÁ VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS 

a) Declaradas inidôneas por qualquer órgão de Administração pública direta ou indireta da União, dos 

Estados, do Município de Novo Xingu ou de outros Municípios da Federação; 

b) Sob processo de concordata, falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de 

consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 

c) Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com qualquer órgão da 

administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Município de Novo Xingu ou de 

outros municípios da Federação ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com 

qualquer órgão da administração pública direta ou indireta da União dos Estados, do Município de 

Novo Xingu ou de outros municípios da Federação; 

d) Impedidas de licitar, de acordo com o art. 9°, da Lei Federal n° 8.666/93; 

e) Não poderão participar empresas estrangeiras que não funcionem no País. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. A licitante apresentará, na sessão pública da Carta Convite, para fins de credenciamento: 

4.1.1. Se for representante legal da licitante, documento(s) que confirme(m) tal condição (Registro 

comercial no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 



acompanhado de documento de eleição de seus administradores, e, ainda, decreto de autorização, em 

se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País. Tais documentos deverão 

ser autenticados ou cópias simples acompanhadas de originais para autenticação, comprovando a 

existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos 

inerentes à licitação). 

4.1.2. Se for procurador, preposto ou credenciado da licitante, procuração ou termo de credenciamento 

(conforme modelo Anexo III), outorgado pelo(s) representante(s) legal (is) da licitante, comprovando 

a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais 

atos inerentes à licitação, acompanhado de documento(s) que confirme(m) ser o outorgante 

representante(s) legal (is) da licitante (Registro comercial no caso de empresa individual, ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de 

seus administradores, e, ainda, decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País. Tais documentos deverão ser autenticados ou cópias simples 

acompanhadas de originais para autenticação). 

4.1.3. Cartão de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídica (CNPJ); 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA 

5.1. Os documentos de habilitação e a proposta financeira e deverão ser entregues em envelopes 

separados, numerados de 01 e 02, respectivamente, diretamente à Comissão Permanente de Licitações. 

Não serão aceitos envelopes, contendo documentos de habilitação e propostas financeiras entregues, 

ainda que recebidos, em local diverso do especificado no item 1 – PREÂMBULO e que, por qualquer 

razão, não tenham chegado a Comissão Permanente de Licitações até a data e o horário de início da 

sessão pública da Carta Convite.  

Os envelopes deverão estar fechados, contendo na parte externa a seguinte inscrição: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2016 

CARTA CONVITE Nº 006/2016 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

EMPRESA: NOME DA LICITANTE         

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2016 

CARTA CONVITE Nº 006/2016 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA FINANCEIRA 

EMPRESA: NOME DA LICITANTE  

 

5.2. O envelope nº 01 deverá conter: 

5.2.1 Da habilitação jurídica 

a) Declaração de Firma Individual, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores. 



c) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

OBS.: Os documentos elencados no item 4 que já foram apresentados por conta do 

credenciamento não serão exigidos no envelope de documentação. 

5.2.2 Regularidade fiscal 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e 

Seguridade Social (INSS) emitida pela Receita federal do Brasil; 

b) Certidão negativa de débito para com a Fazenda Estadual; 

c) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio da sede da licitante; 

d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 

e) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, assinada pelo representante legal da licitante, conforme ANEXO IV. 

f) Certidão Negativa de Falência e concordata. 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista em cumprimento a Lei nº 12.440/2011, emitida pelo 

Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao).                                                                                                                                                                                                                    

5.3 DA HABILITAÇÃO DA ME E EPP. 

a) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação, deverão apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição, atendendo o que determina o art. 43 da Lei Complementar n° 123/06 e Lei 

Complementar n° 147/2014. 

b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, às mesmas, o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

c) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 8.666/93, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

OBSERVAÇÕES: 

* Os prazos máximos de validade das Certidões de Quitação ou Regularidade, caso não constem nas 

mesmas, serão de 03 (três) meses a contar da data de emissão. 

* Os documentos deverão ser apresentados em originais ou fotocópias, desde que autenticadas em 

Cartório ou por funcionário habilitado do Setor de Licitações. Em caso de autenticação por funcionário 

da Prefeitura Municipal de Novo Xingu- RS deverão ser encaminhadas 24 (vinte e quatro) horas antes 

da data prevista para entrega/abertura, sob pena de não nos responsabilizarmos em efetuar a 

autenticação no prazo hábil. 

* Os documentos emitidos pela Internet, poderão ter a sua validade verificada pela Comissão 

Permanente de Licitações. Tal procedimento dar-se-á no momento da análise dos documentos, onde 

serão selecionados, de forma aleatória os documentos que terão sua autenticidade conferida no site do 

respectivo órgão. 

* A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos apresentados, 

ensejará aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

administração pública, pelo prazo de até dois anos, bem como declaração de inidoneidade da empresa, 

independentemente das medidas penais cabíveis. 

http://www.tst.jus.br/certidao


* As empresa licitantes estão obrigadas, no que diz respeito à habilitação no certame, a apresentar toda 

a documentação supracitada, comprovando a sua regularidade perante os referidos órgãos, sendo que 

tais documentos deverão ser entregues acondicionados em envelopes devidamente identificados. 

* Entretanto, caso seja apresentado documento com prazo de validade vencido, e se o mesmo estiver 

disponível na Internet, a Comissão Permanente de Licitações poderá, no momento da sessão de 

abertura e recebimento dos envelopes, comprovar a regularidade da empresa perante o referido órgão. 

* A Comissão Permanente de Licitações, se impedida de realizar tal procedimento, em virtude de 

problemas relativos a falha da página eletrônica do órgão ou outro problema superveniente, que 

impeça a comprovação da regularidade da empresa, efetuará a inabilitação da licitante. 

* O referido nos itens anteriores não exime as licitantes de apresentação da comprovação de 

regularidade exigida no item "Conteúdo obrigatório do envelope 01 - documentação" deste edital, 

sendo que tal procedimento só será efetuado em casos excepcionais, visando agilizar o procedimento 

licitatório. 

 

6. DA PROPOSTA FINANCEIRA 

6.1. O envelope nº 02 deverá obrigatoriamente conter: 

6.1.1. A proposta financeira, datilografada (no próprio Anexo) ou impressa, preferencialmente em 

papel timbrado da licitante, com prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias, conforme Anexo 

assinada por pessoa com poderes para comprometer a licitante, sem alternativas, emendas, 

entrelinhas, rasuras, ressalvas ou condições, e dela devem constar: 

a) razão social, endereço e nº do CNPJ da licitante; 

b) cotação de preço em R$ (Reais), discriminando o objeto, valor unitário e no final da 

proposta o valor total do objeto. 

6.1.2 A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a proponente examinou 

criteriosamente os documentos deste processo de licitação e julgou-os suficientes para a 

elaboração da sua proposta. 

6.1.3 No preço proposto, deverão estar incluídos todos os custos referentes a obrigações fiscais e 

para fiscais, frete, lucro e tudo o mais que for necessário. 

6.1.4.Serão considerados, para fins de julgamento e contratação, os valores constantes no(s) 

preço(s) até, no máximo, dois algarismos após a vírgula. 

6.1.5. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade da proposta, considerar-se-á 

tacitamente indicado o prazo 60 (sessenta) dias. 

6.1.6. Será de inteira responsabilidade da licitante o preço proposto, não sendo consideradas 

reclamações por erros ou equívocos manifestados após a abertura de seu envelope. 

6.1.7. O valor máximo aceito pelo Município será de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais). 

Valores acima do estimado desclassificará a empresa proponente. 

 

7. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

7.1. A análise da proposta financeira pela Comissão Permanente de Licitações visará ao atendimento 

das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo preliminarmente desclassificada a 

proposta financeira: 

a) cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e às condições fixados no Edital; 

b) que apresente preço (s) manifestamente inexequíveis. 

7.2. Não serão admitidos, sob quaisquer motivos, inclusões, modificações ou substituições das 

propostas financeiras ou de quaisquer documentos. 



7.3.  O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, desde que atendidas às 

especificações do Edital e seus Anexos. 

 

8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Dos atos da Administração, praticados no Procedimento Licitatório em curso, cabem: 

- Recurso. 

- Reapresentação. 

- Pedido de reconsideração. 

8.1 Aplicar-se-á para utilização deste item, todos os dispositivos normativos do Artigo nº 109 da Lei 

Federal no 8.666/93, tanto por parte da licitante recorrente, quanto pela Administração. 

8.2 O protocolo de recursos ocorrera na data em que a via original der entrada na Prefeitura Municipal 

de Novo Xingu - Setor de Licitações. Não serão aceitos recursos enviados via FAX.  

8.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 

recurso. 

 

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1.  As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações orçamentárias do 

ano de 2016. 

 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1 O pagamento será efetuado mediante apresentação da NF em 3 (três) parcelas iguais e 

consecutivas, sendo a primeira 30 dias após o recebimento das mercadoria/serviços tendo na NF o 

aceite do responsável pela Secretaria requisitante. 

10.2. O pagamento será em moeda corrente nacional, através de transferência Bancária, TED ou 

cheque nominal, em favor da empresa contratada, havendo despesas bancárias, estas correrão por 

conta do favorecido. 

 

11. DA GARANTIA 

11.1 Os serviços de reforma deverão ter garantia mínima de 180 (cento e oitenta) dias a contar 

do recebimento e retirada dos veículos do estabelecimento do proponente vencedor. A mesma 

garantia de 180 (cento e oitenta) dias deverá ter as peças de reposição.   

 

12. DA CONTRATAÇÃO 

12.1. O Setor de Contratos convocará regularmente a licitante vencedora para assinar o termo de 

Contrato dentro prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por uma vez, por igual período, quando 

solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo da sanção prevista no item.  

12.2. É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o termo de Contrato no prazo e 

condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo 

em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos 

preços, ou revogar a licitação, sem prejuízo da sanção prevista em Lei. 

12.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a 

contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

12.4. Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta financeira, não celebrar o 

Contrato e/ou recusar a receber a Nota de Empenho e/ou Ordem de Entrega/Fornecimento, deixar de 



entregar ou apresentar documentação falsa exigida para a licitação, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato / Nota de 

Empenho, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com o Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, bem como sujeito à multa prevista no 

Contrato, atualizado, conforme Lei nº 8.666/93. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. A administração Municipal poderá revogar a presente Licitação, por razões de interesse público, 

devendo anulá-la por ilegalidade em despacho fundamentado, sem obrigações de indenizar. 

13.2. Os julgamentos e demais decisões, quando não proferidos em sessão pública, serão publicados 

no Painel de Publicações da Prefeitura Municipal de Novo Xingu. 

As dúvidas e controvérsias oriundas da licitação serão dirimidas no Foro da Comarca de Constantina – 

RS, quando não resolvidas administrativamente. 

 

Novo Xingu, 25 de Fevereiro de 2016. 

 

 

 

 

IVAN CARLOS MARTINELLI 

Prefeito Municipal em exercício 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este edital se encontra examinado e 

aprovado por esta Assessoria 

Jurídica. 

 

Em ___-___-______. 

 

 

________________________ 
Carlinhos Camargo 

OAB RS 46640 

Assessor Jurídico 



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2016 

CARTA CONVITE Nº 006/2016 

 

ANEXO I 

 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1 Aquisição de peças e mão de obra para conserto de Retroescavadeira Randon RK 406B, aquisição 

de filtros e óleo para Retroescavadeira JCB 3C, Carregador W20E, Patrola Caterpillar 120K, da frota 

municipal do Munícipio de Novo Xingu – RS. 

 

Item 
Quantidade/

Unidade 
Descrição Referência 

PEÇAS DO MOTOR E MÃO DE OBRA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 

406B 

1  02 PC ANEL 100552A1 

2  02 PC ANEL A48041 

3  01 PC ANEL ‘O’ 219000512 

4  01 PC ANEL ‘O’ 219000483 

5  03 PC ANEL ‘O’ 219000573 

6  01 PC ANEL ‘O’ 210401278 

7  01 PC ANEL ‘O’ 210401276 

8  01 PC ANEL ‘O’ 219000491 

9  04 PC ANEL ‘O’ 210400166 

10  08 PC ANEL ‘O’ 210401271 

11  02 PC ANEL ‘O’ 219000500 

12  02 PC ANEL ‘O’ 219000510 

13  02 PC ANEL RETENTOR 219000490 

14  01 PC ANEL RETENTOR 219000484 

15  02 PC ANEL VEDAÇÃO 219000758 

16  02 PC ANEL VEDAÇÃO 219000759 

17  02 PC ANEL VEDAÇÃO 210401287 

18  04 PC ANEL VEDAÇÃO 219002226 

19  02 PC ARRUELA 122270A1 

20  02 PC ARRUELA 136990A1 

21  02 PC ARRUELA 122268A1 

22  02 PC ARRUELA 190684A1 

23  02 PC ARRUELA 190682A1 

24  01 PC ARRUELA PRATO 219000040 

25  01 LIT ARRUELAS KIT 

26  01 PC BOMBA 219000645 

27  02 PC BUCHA 100522A1 

28  02 PC BUCHA 100520A1 

29  02 PC BUCHA 1966186C1 

30  02 PC BUCHA 100532A1 

31  01 PC CILINDRO ESTABILIZADOR 219002210 

32  04 PC COXIM 208003894 



33  06 PC DISCO 219000635 

34  04 PC DISCO 219000480 

35  02 PC DISCO 308030A1 

36  02 PC EIXO CJ 144461A1 

37  01 PC FILTRO 219000751 

38  01 PC FILTRO AR  219001057 

39  01 PC FILTRO AR 219001058 

40  01 PC FILTRO DIESEL 219001068 

41  01 PC FILTRO DIESEL E158437/R 

42  01 PC FILTRO HIDRÁULICO 219001877 

43  01 PC FILTRO ÓLEO 219000397 

44  01 PC FILTRO TRANSMISSÃO 254686A2 

45  08 kg  GRAXA  

46  01 PC JUNTA 219000473 

47  01 PC JUNTA 210401290 

48  01 PC JUNTA 370060512 

49  01 PC JUNTA 370060728 

50  01 PC JUNTA 370060406 

51  01 KIT KIT EMBUCHAMENTO  370060/KIT 

52  40 L ÓLEO 10W30 

53  20 L ÓLEO 15W40 

54  80 L ÓLEO 68 

55  06 PC PARAFUSO 219001648 

56  04 PC PARAFUSO 905876R1 

57  01 KIT PARAFUSOS KIT 

58  02 PC PINO 122265A1 

59  02 PC PINO 122264A1 

60  02 PC PINO ELÁSTICO 219000557 

61  02 PC PLACA 308029A1 

62  01 PC PLACA SEPARADORA 219000479 

63  03 PC PLANETÁRIA 100562A1 

64  06 PC PORCA 219001925 

65  01 PC RETENTOR 219000511 

66  01 PC RETENTOR 219000497 

67  01 PC RETENTOR 219000498 

68  02 PC RETENTOR 311565A1 

69  02 PC RETENTOR 402359A1 

70  02 PC RETENTOR 311569A1 

71  04 PC ROLAMENTO 1966169C1 

72  90 PC ROLETE 114295A1 

73  

01 serviço MÃO DE OBRA: Troca de calços do 

motor; consertar transmissão; revisar 

eixo traseiro; recuperar embuchamento 

completo traseiro; sanar vazamento 

com troca das vedações e troca de 

pistão do estabilizador; recuperar lança 

com reforço; trocas filtros e óleo; 

serviços de torno e solda; serviços de 

recuperação eixo traseiro. 

 

PEÇAS E MÃO DE OBRA BOMBA INJETORA RETROESCAVADEIRA 

RANDON RK 406B 



74  01 PC ANEL EXCÊNTRICO  

75  01 PC EIXO  

76  01 PC JOGO DE ARRUELAS  

77  01 PC JOGO DE JUNTA  

78  01 PC JOGO PALHETAS  

79  01 PC MOLA  

80  01 PC PISTÃO  

81  01 PC ROTOR  

82  01 PC VÁLVULA BORIFICADORA  

83  01 Serviço  MÃO DE OBRA  

RETROESCAVADEIRA JCB 3C 

84  01 PC FILTRO 321925587 

85  01 PC FILTRO 320104132IN 

86  01 PC FILTRO 321925346 

87  01 PC VENTUINHA 301925526 

88  40 L ÓLEO 433 

PATROLA CATERPILLAR 120K 

89  01 PC FILTRO 3283655 

90  01 PC FILTRO 1R0762 

91  01 PC FILTRO 1R0739 

92  01 PC FILTRO 3261644 

93  01 PC FILTRO AR 2456375 

94  01 PC FILTRO AR 2456376 

95  60 L ÓLEO TAC4 SAE30 

96  40 L ÓLEO 15W40 

CARREGADOR W20E 

97  01 PC FILTRO  J931063 

98  01 PC FILTRO J908615 

99  01 PC FILTRO J930942 

100  01 PC FILTRO AR 149167A1 

101  01 PC FILTRO AR 149166A1 

102  01 PC FILTRO TRANSMISSÃO D52932 

103  02 PC FILTRO HIDRÁULICO E97543 

104  01 PC FILTRO HIDRÁULICO D139225 

105  08 FRS ADITIVO 149175A1 

106  60L ÓLEO 85W140 

107  40 ÓLEO 10W30 

 

– A retroescavadeira encontra-se na empresa Meira Mecânica Pesada totalmente desmontado, sendo 

que cada parte da máquina está com suas peças separadas e identificadas e encontram-se a disposição 

para análise no endereço Rod. BR 386 KM 133 - Sarandi - RS. 

– As peças utilizadas deverão ser genuínas, de primeira linha ou de linha de montagem.  

– As peças usadas deverão ser devolvidas à Secretaria Municipal de Obras; 

- Não será permitida terceirização dos serviços, exceto os de retífica, solda e torno para recuperação ou 

reaproveitamento de eventuais peças que não constem na relação do objeto. 

– Deverão ser executados todos os serviços listados abaixo e ainda aqueles que forem necessários para 

o funcionamento do veículo: 



 Recuperar motor (trocar calços, transmissão); 

 Recuperar embuchamento; 

 Revisar e/ou recuperar eixo dianteiro e traseiro; 

 Recuperar lança com reforço; 

 Recuperar Bomba Injetora; 

 Revisão geral (troca de óleo, filtros etc.); 

 Serviços de retífica; 

 Sanar vazamentos com troca de vedações e pistões do estabilizador; 

 Montagem e colocação das peças na retroescavadeira. 

 

– Substituição de todas as peças acima relacionadas de acordo com o conjunto correspondente doa 

retroescavadeira (caso haja necessidade de incluir outras, uma vez que a máquina já está desmontada, 

possibilitando a avaliação correta, a empresa deverá relacioná-las e incluí-las). 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 A aquisição do objeto visa a manutenção das máquinas e equipamentos do município de Novo 

Xingu-RS, visando a manutenção do patrimônio e  melhoria e qualidade dos serviços prestados. 

 

3. VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL 

3.1 O valor máximo aceitável para pagamento das peças e serviço de mão de obra para o conserto da 

retroescavadeira será de R$ 53.847,00 (cinquenta e tres mil oitocentos e quarenta e sete reais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2016 

CARTA CONVITE Nº 006/2016 

 

ANEXO II  

MODELO DE PROPOSTA 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU - RS 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da Carta Convite nº 006/2016, acatando 

todas as estipulações consignadas no Edital e Termo de Referência, conforme abaixo. 

PROPOSTA FINANCEIRA 

RAZÃO SOCIAL:         

CNPJ:    Contato: 

Endereço:    Fone: 

Cidade:    Estado: 

Dados Bancários: 

Item 
Qtde/ 

Unidade 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

Referência 
Preço Unitário 

R$ 

Preço Total 

R$ 

 

01  Descrição da Peça ou serviço    

      

      

      

      

Valor Global da Proposta R$  

Nossa proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-limite prevista para 

entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002. 

Prazo de entrega:  

Garantia: 

Local e Data:          

 

 

 

 

Carimbo e assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2016 

CARTA CONVITE Nº 006/2016 

 

 

ANEXO III  

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 Credencio(amos) o(a) Sr.(a) ..........................................., portador(a) da CI nº 

..................................................... e CPF nº ............................................................, a participar da 

licitação instaurada pelo Município de NOVO XINGU/RS, Carta Convite nº 006/2016, na 

qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome 

de ..........................................................................................(nome da  licitante), CNPJ nº 

.........................................................., bem como formular propostas, apresentar declarações e 

praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

 

.................................., ............ de ............................ de 2016. 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Este termo de credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes. 

 



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2016 

CARTA CONVITE Nº 006/2016 

 

 

ANEXO IV  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO, DE QUE NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE 

PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 

 

Declaro (amos), sob as penas da Lei, que (nome da licitante), CNPJ nº.............................., 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação da licitação Município de NOVO XINGU/RS, Carta 

Convite nº 006/2016. 

Declaro (amos) também não estar temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de 

contratar com a Administração, bem como não ter sido declarada inidônea para licitar e contratar com 

a Administração Pública. 

 

 

 

..............................., ........ de ............................ de 2016. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue no envelope nº 01. 

 



 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2016 

CARTA CONVITE Nº 006/2016 

 

 

ANEXO V 

 DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

 

 

 Declaro/amos, sob as penas da Lei, que 

………………………………………………………………………………………………………

………… (nome da licitante), CNPJ nº .........................................................., não desenvolve 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre com pessoas menores de dezoito anos, nem desenvolve 

qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos, em cumprimento do disposto no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal. 

 

 

.................................., ............ de ............................ de 2016. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 

 

  



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2016 

CARTA CONVITE Nº 006/2016 

 

 

ANEXO VI 

MODELO DE TERMO DE DESISTÊNCIA 

 

 

A empresa abaixo assinada, participante do Edital de Carta Convite n.º 006/2016, declara que, 

caso habilitada, não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitações, que julgou os 

documentos de habilitação das empresas participantes, desistindo assim, expressamente, do direito de 

recurso e do prazo respectivo e concordando, em consequência, com o curso do procedimento 

licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas das empresas licitantes habilitadas.  

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 

Licitante 

Carimbo da empresa (com o CNPJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*OBSERVAÇÃO: Buscando agilizar os procedimentos licitatórios, solicitamos a gentileza de nos 

enviar o presente Termo de Desistência a fim de procedermos, no mesmo dia, a abertura dos 02 (dois) 

envelopes – Habilitação e Propostas de preços. O mesmo poderá ser enviado mediante fax (054-3617-

8051) ou junto ao envelope n. 01 – Habilitação.  

 



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2016 

CARTA CONVITE Nº 006/2016 

 

ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE LICITAÇÃO N° XXX /2016 

 

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE NOVO XINGU E A EMPRESA 

_______________, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO 

DE PEÇAS E CONSERTO DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS. 

 

Contrato que entre si celebram, de um lado, o Município de Novo Xingu, pessoa jurídica de 

direito público interno, CNPJ nº 04.207.526/0001-06, sito na Avenida Emilio Knaak, 1160, na cidade 

de Novo Xingu/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. GODOFREDO 

CLÁUDIO WERKHAUSEN, brasileiro, casado, portador do CPF nº 489.300.080-20, residente e 

domiciliado na Rua 25 de Julho, cidade de Novo Xingu – RS, doravante denominado apenas 

CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa xxx, inscrita no CNPJ Nº xxx, com sede na rua xxx, 

Bairro xxx, no município de xxx, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato 

pelo Sr.xxx, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado na rua xxx, cidade de xxx , 

portador do CPF nº xxx, cédula de identidade n.º xxx, estabelecem o presente CONTRATO DE 

FORNECIMENTO, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e condições estabelecidas no Convite nº 

006/2016, constante do Processo nº xxx/2016 e consoante as cláusulas e condições que se enunciam a 

seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto deste contrato aquisição de Aquisição de Peças e Mão de Obra para 

Conserto de Retroescavadeira Randon RK 406B, filtros e óleo para Retroescavadeira JCB 3C, 

Carregador W20E e Patrola Caterpillar 120K, da frota Municipal de Município de Novo Xingu-RS. 

conforme abaixo descrito: 

 

Item 
Qt. 

Total 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

Preço Unitário 

R$ 

Preço Total 

R$ 

01     

02     

  Total Geral R$   

 

1.2 Todas as peças utilizadas para recuperação do equipamento serão fornecidas pela 

CONTRATADA, devendo ter garantia do fabricante.  

1.3 O serviço de mão de obra deverá ser devidamente discriminado na Nota Fiscal de prestação dos 

serviços.  

1.4 As peças substituídas deverão ser devolvidas diretamente ao responsável da Secretaria solicitante 

dos serviços.  

1.5 Os serviços realizados no equipamento deverão ser executados de forma a propiciar perfeitas 

condições de uso e emprego imediato do mesmo. 



 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA 

2.1.  A empresa contratada terá 30 (TRINTA) dias úteis para executar o objeto a partir do recebimento 

da solicitação da Secretaria Municipal de Obras e da nota de empenho, que será enviada por e-mail. 

2.2 O prazo para a Aceitação Definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 10 (dez) dias contados a 

partir da data de entrega. 

2.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao serviço 

prestado, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas 

convenientes à Administração. 

2.4 A Aceitação Definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do 

serviço fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos 

mesmos. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1 A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e 

normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, bem 

como, aplicáveis aos casos de subcontratação. 

3.2. Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá:  

3.2.1. Atender prontamente às requisições do Município de Novo Xingu no fornecimento das peças/ 

materiais e serviço nas quantidades e especificações do edital, a partir da solicitação do Setor de 

Compras.  

3.2.2. Os materiais a ser fornecidos deverão estar de acordo com as normas da ABNT ou normas 

equivalentes. 

3.2.3. Substituir quaisquer produtos que não estejam dentro do padrão de qualidade, em bom estado de 

conservação, que apresentem defeitos ou não estejam em conformidade com as especificações da nota 

de empenho.   

3.2.4. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao Município de Novo Xingu - RS ou a 

terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente.   

3.2.5 Prazo de garantia das peças deverá ser igual ou superior a seis meses, contados da data da 

entrega dos mesmos. 

3.2.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta prestação, salvo mediante prévia e 

expressa autorização do Município de Novo Xingu - RS. 

3.2.7. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

no edital e presente contrato.   

3.2.8. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.   

3.2.9. Assumir inteira responsabilidade pelos serviços prestados ora contratados e efetuá-los de acordo 

com as especificações constantes no edital. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

4.1 Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais norma legal, 

direta e indiretamente aplicável ao contrato.  

4.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações.  

4.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a aquisição dos produtos.  

4.4. Processar e liquidar a fatura correspondente ao valor, através de Ordem Bancária, ficando a 

contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo de 

validade renovada a cada vencimento, no máximo 10 (dez) dias úteis após a emissão da Nota Fiscal.  



4.5. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação dos serviços, através da unidade responsável por esta 

atribuição.  

4.6. Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte 

da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na prestação.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA 

5.1 Os serviços de reforma deverão ter garantia mínima de 180 (cento e oitenta) dias a contar do 

recebimento e retirada da máquina do estabelecimento do proponente vencedor. A mesma garantia de 

180 (Cento e oitenta) dias deverá ter as peças de reposição.   

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 

6.1 A fiscalização caberá diretamente ao Secretário Municipal de Obras, ou através de servidor 

formalmente designado na forma do artigo 67 da Lei n.º 8.666/93, a quem compete verificar se a 

CONTRATADA está executando o serviço/fornecimento, observando o contrato e os documentos que 

o integram. 

6.2 A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando o 

fornecimento que estiver em desacordo com o contrato e com a melhor técnica consagrada pelo uso, 

obrigando-se, desde já, a CONTRATADA deverá assegurar e facilitar o acesso da fiscalização a todos 

os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 

6.3A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral 

responsabilidade pela execução do objeto deste contrato. 

6.4 A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de correspondência 

oficial. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO 

7.1. Pela aquisição do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o 

VALOR TOTAL GERAL de R$(). 

7.2. No preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, como, frete, tributos e demais 

encargos fiscais e trabalhistas.  

7.3 Os serviços ofertados deverão, OBRIGATORIAMENTE, atender às exigências de qualidade, 

observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade 

industrial – ANVISA, ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as 

prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1 A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta da dotação orçamentária de 2016. 

 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

9.1 O pagamento será efetuado mediante apresentação da NF em até 30 dias após o recebimento da 

mercadoria/serviços tendo na NF o aceite do responsável pela Secretaria requisitante. O pagamento 

será efetuado em nome da empresa vencedora do certame, através de cheque, transferência bancária 

em conta corrente ou TED em nome do contratado.  

9.2 A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os dados completo do material 

discriminado, bem como a marca.  



9.3 O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando 

a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo de 

validade renovado a cada vencimento.  

9.4 O pagamento será efetuado após vistoria pelo município, com apresentação da nota fiscal/fatura no 

protocolo da Prefeitura Municipal de Novo Xingu, situada à Av. Emilio Knaak, 1160 centro do 

município de Novo Xingu - RS. 

9.5 O objeto deverá ser rigorosamente, aquele descrito na solicitação de compra, sendo que, na 

hipótese de entrega de produto diverso, o pagamento ficará suspenso até a respectiva regularização.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

10.1 A vigência deste contrato terá início a partir da sua assinatura e término em 30/05/2016. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

11.1 Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que 

haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES 

12.1 Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Contrato, o Município de Novo 

Xingu - RS poderá garantir a prévia defesa da CONTRATADA, que deverá ser apresentada no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e 

civil, as seguintes sanções:  

a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a CONTRATADA deixar de atender quaisquer indicações 

aqui constantes;  

b) MULTA COMPENSATÓRIO-INDENIZATÓRIA no percentual de 5% (cinco por cento) calculado 

sobre o valor do presente Contrato;  

c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR COM O MUNICÍPIO, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.   

12.2 Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela CONTRATADA, 

a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do presente 

Contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor 

inadimplido.  

12.3 O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido no setor 

financeiro, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.  

12.4 Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por ocasião do 

pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

13.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 

77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  

13.2 A rescisão deste Contrato poderá ser:  

13.2.1 Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  



13.2.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para o CONTRATANTE;  

13.2.3 Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  

13.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

13.4 Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre que a 

CONTRATADA se conduzir dolosamente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO 

AO EDITAL E À PROPOSTA 

14.1 O presente Contrato fundamenta-se:  

14.1.1 Nas Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/02 e posteriores alterações;  

14.1.2 Nos preceitos de direito público;  

14.1.3 Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito 

Privado.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO 

16.1 Elegem as partes o Foro da Comarca de Constantina - RS, para dirimir todas e quaisquer 

controvérsias oriundas destecontrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o 

presente contrato, em03 (três) vias de igual teor e forma, para um só jurídico efeito, perante as 

testemunhas abaixo assinadas. 

Novo Xingu, dia, mês, ano. 

 

_______________________________  ________________________________ 

CONTRATANTE     CONTRATADO 

 

TESTEMUNHAS: 

________________________________  ________________________________ 


